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  مقدمه 

 هر استقالل و يسازندگ ،جانبه همه توسعه ياصل بستر قاتيتحق .ستين دهيپوش كس چيه بر پژوهش ضرورت و تياهم امروزه
 و علم ديتول ).1(دارد آنها يقاتيتحق يبسترها يها تفاوت در شهير مانده عقب و شرفتهيپ يكشورها نيب ياصل شكاف .است كشور
 داريپا توسعه كي باشد ييگرا علم و ييدانا بر يمبتن كهاي  توسعه تنها ، وشود مي حاصل پژوهش و قيتحق قيطر از تنها ييدانا

 سبب تينها در و ثروت و اشتغال ديتول جهينت در و يفناور ساز نهيزم و شده ييدانا شيافزا باعث علم ديتول .شود مي محسوب
 ،روزمره يها تيفعال و يزندگ در پژوهش با انيدانشجو كردن نوسأم بدون). 2(شود مي ياجتماع تيامن و ييتوانا شيآسا

  ).3(بود خواهد ناممكن كشور توسعه در مشاركت و علم ديتول در آنها خالق ياستعدادها پرورش
 كوتاه يحضور كه دهد يم نشان ما يدانشگاه نظام در يعلم هاي پژوهش به نسبت دگاهيد مورد در شده انجام مطالعات

 نظام نيا در موجود اتيواقع با دالوروديجد انيدانشجو تصورات تفاوت به تا ستا يكاف دانشگاه طيمح در) ماه 6(
 انجام مورد در دانشجو تصور در كه يتفاوت و يپژوهش هاي تيفعال در حضور به انيدانشجو ليتما كاهش .شود برده يپ

 عزم نشست هيانيب در موجود اهداف از يكي و .نشانه اين ادعاست دآي يم وجوده ب يعلم أتيه ياعضا توسط پژوهش
 ،يعموم آموزش نظام اصالح و ،پژوهش مراكز و ها دانشگاه در يمحور محقق فرهنگ اشاعه ،قاتيتحق توسعه يمل

 دگاهيد نييتع منظور به مطالعه نيا ).4(باشد يم يجستجوگر و پژوهش فرهنگ بر يمبتن كشور يعال و متوسطه
  .شد اجرا و يطراح پژوهش و قيتحق بر مؤثر عوامل به نسبت رجنديب يپزشك علوم دانشگاه انيدانشجو

 جامعه .گرفتند قرار يبررس مورد رجنديب يپزشك علوم دانشگاه انيدانشجو از نفر 300 تعداد يفيتوص مطالعه نيا در
 استفاده با ازين مورد نمونه .بودند 1386 سال در ليتحص به شاغل انيدانشجو هيكل شامل يبررس نيا در مطالعه مورد

 ابزار. ديگرد انتخاب مختلف هاي كدهدانش تحصيلي مقاطع و رشته از شده يبند طبقه يتصادف يريگ نمونه روش از
 هاي فعاليت: ب دموگرافيك مشخصات: الف( حيطه 3 در الؤس 30 شامل افتهيساختار پرسشنامه اطالعات يآور جمع

 به دست جينتا .ديگرد ليتكم و يآور جمع انيدانشجو به مراجعه باها  داده .بود) پژوهش به نسبت ديدگاه: ج پژوهشي
  .گرفت قرار ليتحل و هيتجز مورد X2 آزمون از استفاده با و يليتحل و يفيتوص آمار لهيوسه ب و SPSS افزار نرم در آمده
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  .پذيرش گرديده است 10/6/90اصالح شده و در تاريخ  8/10/89رسيده، در تاريخ به دفتر مجله  18/5/89اين نوشته در تاريخ
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  انو همكارعباسعلي رمضاني  پژوهش و قيتحق بر مؤثر عوامل به نسبت انيدانشجو دگاهيد
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 25 دكترا، مقطع در درصد 24. بودند بومي درصد 80 و مجرد درصد 86 زن، درصد 69 پژوهش مورد نمونه نفر 300 از
  .كردند مي تحصيل كارداني مقطع در درصد 51 و كارشناسي مقطع در درصد

 ليما درصد 3/69نداشته، شركت يقاتيتحق طرح چيه در مطالعه مورد افراد درصد 71 كه داده نشان آمده به دست جينتا
 بيترت به آنان نظر از مطلوب يقاتيتحق يها طرح مشخصات نيتر مهم .بودند يقاتيتحق طرح در شركت اي و انجام به

 وها  كنگره در بودن ارائه قابل و) درصد 7/36( جامعه يبرا بودن ديمف ،)درصد 7/57( يعلم ارزش و بودن دار تياولو
 تيوضع ؛يليتحص مقطع با يقاتيتحق يها طرح در شركت نيب يدارامعن ارتباط نيهمچن. بود) درصد3/19( نارهايسم
). <05/0p( دينگرد مشاهده شده گذرانده يواحدها تعداد و معدل مادر، و پدر سواد سطح سكونت محل ،جنس ،سن، هلأت

 مراكز و شگاهيآزما بيترت به مطالعه مورد افراد درصد 3/56 درصد، 3/87 ،درصد 83 دگاهيد از كه داد نشان جينتا
 انيدانشجو ازين كننده برآورد كتابخانه منابع و داشته نقش يپژوهش يها تيفعال در وتريكامپ و نترنتيا مركز قات،يتحق

 ياسوج، ،تبريز پزشكي علوم هاي دانشگاه در شده انجام مطالعات نتايج با أتقريب آمده دست به نتايج .بود قيتحق جهت
  ).7تا5(داشت همخواني كرمان و قزوين

 در شركت و ،)درصد 3/69( يقاتيتحق يها طرح در شركت به انيدانشجو يباال اريبس ليتما و پژوهش يها افتهي به توجه با
 عنوان به قيتحق روش درس گذراندن به ليتما نيهمچن و ،)درصد 3/63( قيتحق روش و اصول با ييآشنا يآموزش يها كارگاه
 و اصول با ييآشنا يها كارگاه يبرگزار و يآموزش نينو يها وهيش يريكارگ هب ،)درصد 3/34( ليتحص دوره ياجبار درس
 بر انيدانشجو دگاهيد تأثير به توجه با. دارد ضرورت پژوهش و قيتحق امر به آنان بيترغ و زهيانگ شيافزا ،قيتحق روش

 در ييدانشجو قاتيتحق و شود مشخص كشور در ييدانشجو قاتيتحق ارزش و گاهيجا كه شود مي هيتوص آنان مشاركت
 مشخص و پژوهش و قيتحق يبرا روشن و حيصر ضوابط نييتع با نيهمچن .شود تيحما و قيتشو كشور مختلف سطوح
  .شود يريجلوگ يشخص قيسال اعمال از يپژوهش يها طرح بيتصو يبرا يريگ ميتصم مراجع شدن
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